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• Väderbeständigt • Motståndskraftigt • God isoleringsförmåga
• Enkel att bearbeta och installera

Extruderad polystyren med en armerad, mineralbaserad yta

För applikationer i rumshöjd applicera kakelfi x på den nedre delen 

av väggen. På den övre delen (för att rikta upp väggen) lägg punkter 

med kakelfi x (6-8 st per m2) på skivan. Fäst sedan skivan med skruv  

och bricka och var noga med att skruven sätts där punkten med 

kakelfi x är. 

Vid hellimning använd 6-9 skruv per skiva, beroende på skivbredd. 

Spackla efteråt över alla ojämnheter.
1200 mm-skivan är idealisk för väggar i duschutrymmen och andra 
utrymmen som utsätts för mycket väta och fukt.
Med denna skiva kan man göra en skarvfri duschhörna. Skivan är 
vattentät, den ruttnar inte. Materialskarvar och hål för rör och uttag 
behandlas som vanligt.
Kan skruvas på trä- och metallregel, skruven måste gå igenom skivan 
+ 20 mm på träregel, 10 mm på metallregel.
Använd LIP Board fästbricka för att förhindra skruven att gå igenom 
skivan.

Alla skivor kan kapas med linjal och brytkniv till önskad höjd med hjälp av de förtryckta cm-måtten på LIP-Boardskivan. Vid montering av skiva eller tillbehör direkt på tätskikt, 
var aktsam så att tätskiktet inte tar skada. Om skivan ska limmas på ett stumt underlag, ex putsade ytor, kan LIP Multi-lätt användas.
Om skivan ska användas på underlag som ska stabiliseras, till exempel skivmaterial som inte är lämpliga som underlag till keramik, används LIP Snabbfi x Flex (LIP Snabbfi x 
och Multibinder, ref:150-0). Vid limning av exempelvis skarvar och hörn används LIP MS montagelim (utan lösningsmedel) eller motsvarande. OBS! Vid montering av exempel-
vis badrumsinredning behövs extra förstärkning med reglar - “kottling”.

12,5 och 20 mm för montering på regelverk och ojämna väggar
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Ojämna väggar justeras med 20 mm, 30 mm eller tjockare LIP-
Boardskivor. Beroende på ojämnheten så placeras kakelfi x, typ LIP 
Multi-lätt i punkter (6 - 8 st per m2) eller använd fi x och dra ut på 
hela skivan. Där skivan fästes med punkter måste en skruv och 
bricka sättas i varje punkt och in i väggen! Vid hellimning använd 
6-9 skruv per skiva, beroende på skivbredd. Spackla efteråt över alla 
ojämnheter.
Kan skruvas på trä- och metallregel, skruven måste gå igenom skivan 
+ 20 mm på träregel, 10 mm på metallregel.
Använd LIP-Board fästbricka för att förhindra skruven att gå igenom 
skivan.

2600 x 600 x 12,5 mm
2600 x 1200 x 12,5 mm

20 mm
2600 x 600 x 20 mm
2600 x 1200 x 20 mm


